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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Otokratis, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Pada Karyawan PT. Elite Prima Hutama Building Management Mall Kota 

Kasablanka Tahun 2017”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Mercu Buana. Penulis mengucapkan terima kasih karena selesainya 

penyusunan proposal ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan arahan Ibu  

Ryani Dhyan Parashakti, SE, MM. selaku Dosen Pembimbing. Dan Dalam 

kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini kepada: 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, IPU, selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, Ak.,M.Si.,CA. CIPSAS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Strata 1 Manajemen 

Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Mochamad Soelton, S.Psi, MM, selaku Sekretaris 1 Prodi Strata 1 

Manajemen Universitas Mercu Buana. 
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5. Ibu Ryani Dhyan Parashakti, SE, MM, selaku Sekretaris II Prodi Strata 1 

Manajemen Universitas Mercu Buana selaku dosen pembimbing yang telah 

membantu memberikan bimbingan dan berbagai solusi untuk 

terselesaikannya skripsi ini. 

6. Ibu Lisnatiawati Saragih, SE, MM. Selaku Dosen Mata Kuliah Skripsi 

7. Kepada dosen penguji Bapak Iwan Firdaus, S.Kom, MM. dan Dr. Didin 

Hikmah Perkasa, SE, MM.  terimakasih atas saran serta masukannya 

sehingga tugas akhir yang penulis buat menjadi layak untuk disajikan. 

8. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

9. Ucapan terima kasih yang tiada akhir, alm ayah meskipun saat ini sudah tidak 

ada didunia ini lagi, ibuku, suamiku serta abang dan adikku yang tiada 

hentinya selalu mendoakan penulis, berkat do’a dan dukungan merekalah 

yang selalu membangkitkan harapan penulis. 

10. Hilmia Tamam Andin, Nur fajaria dan teman-teman  jurusan manajemen 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, 

motivasi serta doanya. 

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu terima kasih atas 

dukungan informasi serta doanya. 

 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, penulis selalu berusaha memperbaiki diri dan 
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mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun 

dari berbagai pihak. Semoga proposal ini bermanfaat dan dapat menambah 

pengetahuan khususnya bagi penulis, pembaca, dan peneliti selanjutnya. Akhir 

kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila 

ada kesalahan dan kelemahan dalam proposal skripsi ini. Terima kasih. 

 

Jakarta, 10 Mei 2018 

 

 

 

      Fitria Afifah 
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